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Dankwoor d d 
Inn 4 jaar promoveren met gemiddeld 2 dagen per week onderzoekstijd heet met recht een 

"krapte-model".. Het betekent per definitie dat steun van anderen (privé en werk) 

onontbeerlijkk was. Al die mensen die daarbij een rol hebben gespeeld wil ik bedanken 

voorr hun begrip en inzet. Een aantal wil ik graag in het bijzonder noemen. 

Prof.. Dr. B Lachmann, beste Burkhard, mijn promotor. Toen ik 4 jaar geleden binnen 

wandeldee op de 23ste verdieping had ik direct een goed gevoel. Hier kon ik mijn 

onderzoeksambitiess in daden omzetten. De daarop volgende jaren zijn voorbij gevlogen. 

Zee werden gekenmerkt door levendige discussies, ongelooflijk veel leermomenten, af en 

toee een aai over de arm en vooral heel vee! "fun". Daarnaast probeerde u ook al verder te 

kijkenn dan de promotie door me uit te nodigen voor het geven van een beademingscursus 

inn Berlijn en als spreker op congressen. Ik wil u bedanken voor al deze momenten en ik 

hoopp dat deze promotie niet het einde maar juist het begin is van verdere samenwerking 

inn de laatste jaren van uw indrukwekkende loopbaan. 

Prof.. Dr. J.H. Kok, beste Joke, mijn promotor. Je was de schepper van de secundaire 

arbeidsvoorwaardenn en de bewaker van de grote lijnen van deze promotie. En dat zal niet 

altijdd eenvoudig geweest zijn met deze eigenwijze, zelfstandige en soms Rotterdams 

directt reagerende promovendus! Ik ben je daar enorm dankbaar voor. En nu staat de 

volgendee uitdaging alweer voor de deur, de uitkomsten van dit proefschrift vertalen naar 

dee kinderen op onze afdeling. Ook daarbij zal jouw steun onontbeerlijk zijn. 

Dr.. J.J. Haitsma, beste Jack, mijn co-promotor. Je uitstraling van "don't worry, komt goed, 

regelenn we" is van onschatbare waarde voor een promovendus. Dat gecombineerd met 

eenn onverwoestbaar goed humeur (noem het prettig gestoord), maakte dat de sfeer rond 

dee experimenten (op een enkel collaps incident na ) en de samenwerking voor mij 

perfectt waren. Mijn dank is groot en ik hoop dat we nog lang zullen samenwerken. Je 

moett eens een keer komen barbecuen ?! 

Prof.. Dr. E. Herting, dear Egbert. I was so please when I heard you accepted the invitation 

too come to Amsterdam and to participate in the thesis committee, even if it meant a 

secondd confrontation with Jack who certainly made an impression during our visit to 

yourr department and your home in Goettingen. I am extremely grateful to you and Gabi 

forr showing me all there is to know on culturing GBS bacteria. I hope this thesis is just the 

beginningg of a fruitful collaboration in the future. 
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Prof.. Dr. H. van Vught, beste Hans. Als de beademingsexpert in Nederland mocht jij 

natuurlijkk niet ontbreken in deze promotiecommissie. Hartelijk dank voor je wetenschap-

pelijkee evaluatie van het proefschrift. 

Prof.. Dr. L. Zimmermann, beste Luke. Ik neem een klein risico met de titulatuur, maar in 

mijnn ogen ben je al lang van het kaliber hoogleraar. Jouw onderzoekscarrière is voor mij 

eenn stimulans en een voorbeeld. Ik hoop ooit hetzelfde niveau te mogen bereiken. Dank 

voorr je deelname in mijn promotiecommissie. 

Prof.. Dr. H. Heymans, beste Hugo. Ik weet datje als opleider kindergeneeskunde een druk 

bestaann hebt, maar juist daarom waardeer ik het enorm dat je de tijdd vrijgemaakt hebt om 

deell te nemen in de promotiecommissie. Ik dank je hiervoor hartelijk. 

Prof.. Dr. M. Dzoijic. Neonaten zijn geen kleine volwassen, maar ik ben er wel achter 

gekomenn dat we veel van de volwassen intensive care geneeskunde kunnen leren. Ik ben 

dann ook blij en dankbaar dat u zitting wilde nemen in deze promotiecommissie. 

Dr.. B. Bos, beste Bert. Ook de samenwerking tussen de NICU en de PICU kan wel een 

impulss gebruiken. Klinisch is de draad onlangs weer opgepakt, nu de wetenschap nog. Ik 

will je bedanken voor je bereidheid om dit proefschrift op zijn wetenschappelijke waarde 

tee beoordelen. 

Prof.. Dr. W. van Aalderen, mijn ODP-leider, beste Wim. Jou wil ik bedanken voor je hulp 

enn steun tijdens het opstarten van dit proefschrift. Ik had je graag een prominentere rol in 

dezee promotie gegund, maar ja de regeltjes ! 

Drs.. A. De Jaegere, lieve Anne, mijn paranimfe. Dit boekje is ook een beetje van jou. We 

haddenn beide een passie voor de long, maar die van jou stond al een tijdje "open". Toen 

jee mij ook eenmaal "gerekruteerd" had was het een korte weg naar het lab op de 23ste van 

dee EUR. Je steun was in die eerste jaren enorm belangrijk en ik ben je daarvoor ongelooflijk 

dankbaar.. Maar de passie gaat door, nu in de kliniek en en zou het niet geweldig zijn als 

err nog een boekje uit zou rollen? Je kunt het!! 

Drs.. G. Kimman, Geert, mijn beste vriend en mijn paranimf. Dat zelfs jij nu ook al bevangen 

bentt door het varkens-virus. Maar in tegenstelling tot deze arme kinderarts, laat jij als rijke 

cardioloogg de experimenten voor je uitvoeren! Verschil moet er zijn. Maar je boekje zul je 

tochh zelf moeten schrijven. Maar ook dat zal geen probleem zijn. 
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Dankwoord d 

Stephann Krabbendam, du Stephan, aus die Reihe, Slapie. Zo kan ik nog wel even doorgaan. 

Watt hebben we ongelooflijk veel lol gehad, zowel in Rotterdam, maar ook in Berlijn 

tijdenss de beademingscursussen. Mannen blijven kinderen, een filosofie waar we beiden 

heiligg in geloven. Maar daarnaast sta ik ook elke keer weer versteld van je velen talenten. 

Dierenn prepareren, coupetje maken, Tactical Ops spelen, darten, en ga zo maar door...! 

Eenn onmisbaar schakel in de afdelingsmolen en dus ook in mijn promotie. Dank! 

Laraine.. Ik denk dat als we jouw bijdrage aan al die boekjes zouden optellen, jij al 5 keer 

gepromoveerdd had kunnen zijn. Het is een ongekende luxe om elk manuscript voor inzending 

nogg even "english te laten editen", waarbij ook de wetenschappelijke inhoud op scherpe 

wijzee wordt beoordeeld. En dan zegt deze jongen nog niet eens "goedemorgen"! Mag ik 

ondankss dat onvergeeflijke feit toch na mijn promotie nog bij je aankloppen? 

Allee andere mensen van het lab experimentele anesthesie die hebben bijgedragen aan de 

experimentenn of gewoon de gezelligheid: Davey "de lach" Poelsma, Rob "an officer and 

aa gentleman" Verhulst, Debbie "de haag" Heppener, Ghonda "de blikkendooder" 

Schoonhoven,, Liesbeth "de....tja..." Alblas, Robbert "de Bube" Lachmann, Ferry "de vrije 

jongen"" Delreu, Annemarie "het boerinneke" Visscher, Diederik "de Chef jr.?" Gommers, 

Ennoo "echt wei" Collij. En in het bijzonder Jutte "Miss GBS" Goorman wiens hulp bij de 

GBSS experimenten onovertroffen was. 

Ookk dank aan transporteurs van het EDC voor het halen van de biggen op een onmenselijk 

tijdstipp en aan boer Splinter die een meer genuanceerde kijk had op dierexperimenten dan 

zijnn collega boeren en daarom de biggen aan ons wilde leveren. 

Natuurlijkk wil ik alle andere collega's van de afdeling neonatologie bedanken. Pieter "de 

bom"" Tamminga, Bert "vadertje" Smit, Martin "EBM sr." Offringa, Anne "suikertante" van 

Kempen,, Loekie "FUN1" van Sonderen, Aleid "FUN2" van Wassenaer, Adri "FUN3" lllsen, 

Paoloo "pizzabakker" Valerio, Clemens "CFM" Meijssen, Koert "EBM jr." de Waal, Letty 

"dee VU" Tolledo, Ageeth "de VU!" Kaspers, Aniek "de VU!!" van den Broek, Mariette "de 

VU!!!"" Veenendaal, Feüne "Zwolle" van der Heide (hè, hè, het begon op een overname te 

lijken!),, Frans "Mr. Long" de Jongh. Het zal niet altijd meegevallen zijn om met deze 

zwart-witt denkende en vaak weinig flexibele collega samen te werken. 

Dee afdelingen immunologie. Wim Dik en Gita Naber (EUR), dank voor jullie hulp tijdens 

dee eerste experimenten. Ik vond het ongelooflijk leuk dat onze klinische samenwerking bij 
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hett proefschrift van Wim, vervolg kreeg in een experimentele samenwerking met als 

resultaatt dit proefschrift. Rene Lutter en Mieke Snoek (AMC), het was een genot om met 

zo'nn professioneel team/afdeling te kunnen samenwerken en ik hoop dat we die 

samenwerkingg nog lang kunnen blijven voortzetten. Jullie zijn voor mij een voorbeeld 

hoee je met minimale middelen een maximaal rendement kunt behalen. 

Wimm Hop (biostatistiek EUR), ontzettend bedankt voor je adviezen. Je komt waarschijnlijk 

nooitt meer van me af! 

Natuurlijkk wil ik ook graag alle investeerders in mijn onderzoek bedanken. Jasper van 

Grunsvenn (Christiaens), dank voor jullie financiële steun en voor de gezellige Family 

meetingen.. Tom Leenhoven en Hans van Durinck (Vyasis), dank voor jullie vertrouwen 

toenn jullie "de Oscillator" uitleende in het "hol van de leeuw". Paul Felder (MTT), dank 

voorr het gebruik van de Cosmoplus. Jan van den Berg (Vygon) dank voor de "lijntjes". De 

firmaa Leo wil ik bedanken voor het beschikbaar stellen van surfactant. 

Peterr en Annette Meissen, vader en moeder van David. Ik weet niet hoe ik jullie moet 

bedanken.. Dat dachten jullie waarschijnlijk ook nadat David in goede gezondheid onze 

afdelingg had verlaten. Toch vind ik het nog steeds onverstelbaar hoe jullie die dankbaarheid 

getoondd hebben. Ik hoop dat jullie er samen bij kunnen zijn! 

Paa en Ma, mijn ouders. Zonder jullie was dit proefschrift er nooit gekomen. Jullie hebben 

jee al die jaren weggecijferd voor je kinderen. Ons welzijn en de opleiding stond boven 

alles.. Liefde, normen en waarden en veel vertrouwen zijn de ingrediënten geweest die mij 

gevormdd hebben tot de persoon die ik nu ben. Ik ben dan ook ongelooflijk blij dat jullie 

ookk deze mijlpaal in goede gezondheid kunnen meemaken. Ik hou van jullie. 

Lievee Astrid, dit alles heeft geen enkele betekenis en waarde, als ik het niet met jou zou 

kunnenn delen. Alhoewel ik de fysieke afwezigheid tijdens deze promotie enigszins heb 

kunnenn beperken, heb je me geestelijk wat vaker moeten missen. Verzonken in gedachten, 

schrijvendd aan het volgende artikel, was ik misschien niet altijd de gezelligste. Toch heb ik 

jee nooit horen klagen. Wat zou ik zonder jou moeten beginnen. Ik hou van je! 

Lievee Daphne (geitebreier), Sophie (boefje) en Joris (knulletje). Jullie maken het belang 

vann vele zaken in het leven (en dus ook dit proefschrift) relatief. Jullie vader zijn, is en 

blijftt de belangrijkste en vooral de leukste "baan" in mijn leven. Ik hou van jullie! 
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schooll at the Erasmus University in Rotterdam. He graduated as a medical doctor in 1989. 

Hee was drafted in 1990 and served as a medical officer on board HMS Piet Heyn of the 
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startedd is official pediatric training in 1992 at the department of Prof. Dr. H.K.A. Visser in 

thee Sophia Children's Hospital in Rotterdam. He finished his training in 1997, at which 

timee he moved to the Emma's Children's Hospital of the Academic Medical Center in 

Amsterdamm in order to subspecialize in Neonatology. He was officially registered as a 

Neonatologistt in 1999 and thereafter joined the medical staff of the department of 

Neonatologyy in the Emma Children's Hospital AMC in Amsterdam. 

Antonn van Kaam is married to Astrid Boerman and they have three children, Daphne, 

Sophiee and Joris. They live in the city of Naarden, nearby Amsterdam. 
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